
ROMANIA 
JUDETUL TELEOllMAN 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE 

1l0TARARE 
Privind: " Aprobarea nivcl urilor impozitelor şi taxelor 10 le pentru 

anul fiscaI20 Ii." 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE , JUDETUL LEORMAN 

INTRUNIT IN ŞEDINT Ă OIIDINARĂ 
A\lând În vedere: 

• Expu nerea de motive a Primarului orasului Videle nr. 20939 / 09. 2.20 6; 
• Raportul nr. 20940 I 09.12.20 16 al Serviciului Fin:Ulc iar - Conatbilitat din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului orasulu i Videle; 
• Av izul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Loca l al o asul ui Videle ; 
• Referatul nr. 20336 / 29.11.2016 la Compartimentlliui Impozite si Taxe Locale din cadru l Aparatului 

de Specialitate al Primarului orasului Videle; 
• Referatul nr. 20907 I 08.12.20 16 al Directie R.U.S.J.P.R.P.A. 
• Raportul Directiei Arhitectul ui Sef, d in cadrul t,paratului de Spec ial ate a l Primarului orasu lui 

Videle; 
• Referatul nr. 20583/05.12.2016 al Compartimen··ului Registru l Agric I din cadru l Aparatului de 

Specia liate al Primarului orasu lu i Videle 
• Raportul nr.27453 / 05.12.2016 al Servicului Publ c Comunitar Local e Ev identa a Persoane lor 

di n cad rul Aparatului de Specialiate al Primarului (,rasului Vide le; 

• Prevederile art . 454, art.456, alin.(2), art.457, alin( l ) si alin.(6)" .458, art.460, art.462, 
alin(2), art 464, ali n.(2), art.46S, art.467, alin(2), art.469, al in(2), rt.470, art.474, art.47S, 
art.476, alin(2). art.477, alin(S), art.478. art.48 , alin(2), art.484 , rt.48S, alin.(I) , art.486, 
art.487, art.489, art.49l , alin (1) si alin .(2), art 49S, lit'T' din Le a nr.227120 1S, privind 
Codul Fiscal ; 

• Prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si com pletarile 
ulterioare ; 

• Prevederile art.36 , alin .(2), li t"b" si alin.(4) lit.c din Legea nr.2I i /200 privind administratia 
publica locală republ icală, cu modificările ş i compl etăr ile ulterioare: 

In temei ul art.45 alin.(2) din Legea nr.21 51200 1 privind administratia publică I Il, republicatl, cu 
modificările şi completzările ulterioare. 

HOTARAST E: 
Art.). Se aproba nivelul impozite lor si taxelor locale penLru anul fi sca12017, confor anexei nr .1 la prezenta 
hotarare si care face parte i ntegrantă din aceasta. 
Art .2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insilrcineaza , Primaru orasul ui Videle . Servic iul 

Financiar Contabi litate , Directia Arhitectului Sef , Serviciul Administratie Publi a Locala, Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor , Directia R.U .S. I.P.R P.A. 

Art.3. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiSCl12017. data 1.1 ca isi inceteaza aplicabilitatea 
orice alte prevederi contrare: 
Arl.4.Prin grija Secretarului oraşului Videle, prezen ta hotărâre "a fi comunicată In tituliei Prefectului Judeţului 
Teleorman pentru verificarea l egalităţii, Primarului oraşului Videle si Serviciului Fina ciar Contabil itate, directie i 
Arhitectului Sef, Serviciului Administratie Publica Locala, Serviciu lui Public COl unitar Local de Evidenta a 
Persoanelor, Directiei R.U.s. I. P.R.P.A., pentru luare la cunoş tinlă ş i punere in plicare. precum si oricarei 
persoane sau institutii interesate. 

PRESEDINTE DE 
NrrU CRISTI 

ED TA, 

CONTRASEMN AZA 
SECRETA 

I VAN C ORINA N COLET A 
~;.;-- .-

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 17 voturi "pentru", - voturi " impotriva" , 
abtineri, din nr. de .7 consilieri in functie, din care 17 prezenti. 
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